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Påminnelse

Till berörda kommuner angående planerad gruva i Norra Kärr

Det har troligen inte undgått er att det kanadensiska bolaget Leading Egde Materials Corp 
har planer på att etablera en gruva i form av dagbrott i Norra Kärr, Gränna. Det svenska 
moderbolaget Tasman Metals AB står för ansökan. 

Efter den s k Norra kärr-domen (Högsta förvaltningsdomstolen dom 2047-14), där Högsta 
förvaltningsdomstolen bl a slog fast att den tidigare ansökan var för begränsad för att man ska 
kunna bedöma verksamhetens miljöeffekter, måste Tasman Metals AB till Bergsstaten komplettera
sin tidigare ansökan om bearbetningskoncession och miljökonsekvensbeskrivning med bland 
annat en beskrivning av miljöpåverkan även från avfallsupplag, sandmagasin etc. 

Se  tidigare bifogade informationsblad från 23 januari :

1. Norra Kärr,  Olov Holmstrand, Teknisk Doktor Professor Emeritus
2. Utsläpp Adelövsån, Olov Holmstrand, Teknisk Doktor Professor Emeritus
3. Uttalande gruvseminarium, fyra experter 

Bolaget har fått anstånd med detta ett flertal gånger men har nu inkommit med efterfrågat 
material den 15 januari 2018. Se bilaga 1: PM av Tasman Metals AB.

Det finns överhängande risk att verksamheten kan komma att medföra betydande olägenheter och
skador inom ett mycket stort område. Själva verksamhetsområdet beräknas bli ca 5.000 hektar 
stort, enlig Tasman, men föroreningar sprider sig som bekant, inte minst via olika vattendrag. I 
riskområdet finns flera skyddade Natura 2000-områden, vattenskyddsområden, kulturmiljöer och 
många boende. 

Platsen för det sökta koncessionsområdet ligger inom delavrinningsområdet Utloppet av Vättern 
som i sin tur ingår i huvudavrinningsområdet Motala Ström. 

Delavrinningsområdet Utloppet av Vättern omfattar hela Vättern med strandzoner och sträcker sig 
över fyra län; Jönköpings län i söder, Västra Götalands län i väster, Örebro län i norr och 
Östergötlands län i öster. I Motala, vid Vätterns nordöstra strand, avrinner Vättern till Motala ström 
och vidare österut via sjön Boren och tätorterna Borensberg och Ljungsbro, via Ljungsjön ut i 
Roxen. 

Koncessionsområdet berör rent fysiskt 7 avrinningsområden av olika storlek varav några rinner till 
Vättern: Narbäcken, Stavabäcken, Krokeksbäcken, Stavrebergsbäcken, Orrnäsån. Avrinning även
till Disevidån mot Tåkern och via Adelövsån genom Noen och Ralången mot Svartån och sjön 
Sommen, vidare norrut.                              Se bilaga 2: Bifogad karta vattenflöden 

Den största delen av koncessionsområdet ligger inom Stavabäckens avrinningsområde. En 
mindre del i sydvästra delen ligger inom Narbäckens avrinningsområde och en mycket begränsad 
del ligger inom avrinningsområdet mellan Narbäcken och Stavabäcken. 

Utöver själva dagbrottet kommer verksamheten att omfatta även avfallsupplag, sandmagasin och 
dammar. Dessa verksamheter riskerar att genom utsläpp av processvatten mot Adelövsån att 
förorena även Svartån och vattensystemet mot sjön Sommen och norrut längs Svartåns flöden. 
Lakning från upplag av krossat berg kommer också att ske mot både Vättern och Adelövsån. 



Kommunens åsikter angående gruvetableringen är mycket viktiga. 

Ni bör därför överväga vilka frågor som är viktiga för era kommuninnevånare och se till att ni tar 
del av ansökan med miljökonsekvensbeskrivning, inkluderande de kompletteringar bolaget 
inkommit med den 15 januari.  

Kommunen har rätt att yttra sig och har även rätt att överklaga den eventuella 
bearbetningskoncession Bergmästaren har att besluta om. 

Kommunen behöver inte avvakta förfrågan från Bergsstaten för att yttra sig. Även i den senare 
miljöbalksprövningen är kommunens roll viktig. 

Bergsstaten har i kungörelse från 8 mars 2018 informerat om att eventuella erinringar nu 
kan lämnas till Länsstyrelsen. Senast 16 april.                    Se bilaga 3: Kungörelse

Felaktigt anges i kungörelsen att det ska skickas till Västerbottens län. Den 9 mars kom 
korrigering om att det ska gå till Länsstyrelsen i Jönköpings län,551 86 Jönköping. 

Så här går detta praktiskt till:

1. Det viktigt att kommunen yttrar sig. 

2. I yttrandet är det viktigt att kommunen anger vad som eventuellt saknas/ behöver utredas 
mer   t ex frågan om dricksvatten, skyddade arter etc. Utgå från innehållet i bolagets 
komplettering.  Ta upp alla frågor som är viktiga för kommunen och dess innevånare. Gärna
konkret och inte bara fraser som att det är "viktigt att försiktighetsprincipen följs". Anser 
kommunen att tillstånd inte bör ges skriv detta tydligt och ange skäl för detta. 

3.Alla yttranden kommunen skickar in finns kvar, även när den stora 
miljökonsekvensbeskrivningen ska göras som är en del av den kommande prövningen enligt 
miljöbalken. Då finns alla möjligheter att skriva nytt, komplettera eller ändra tidigare 
inställningar.

4. Ett överklagande blir aktuellt bara om/när beslut om bearbetningskoncession kommer. Då 
ska kommunen yrka att Förvaltningsdomstolen upphäver Bergmästarens beslut och ange skäl 
för detta. 

Vi anser att detta inte enbart är en kommunal rättighet utan även en skyldighet, när det gäller så 
omfattande miljöpåverkan med månghundraåriga konsekvenser. 

Kommunen har ansvar för de allmänna intressena inom kommunens gränser. Till detta hör att 
verka för att miljölagstiftningen följs och att tillförsäkra att kommuninvånarna inte utsätts för 
olägenheter.

Gunilla Högberg Björck

Jur.kand med specialisering i miljörätt

Naturskyddsföreningens Projekt Vättern Juridik



Vid frågor kontakta styrgruppen för projektet eller undertecknade länsordföranden 

Göran Toss Märta Svärd                                          
Ordförande Naturskyddsföreningen Ordförande Naturskyddsföreningen i 
Östergötlands län och styrgrupp i Tranås och styrgrupp

goran.toss@gmail.com marta.svard@outlook.com

Anders Berthling 

Ordförande Naturskyddsföreningen i Jönköpings län

berthtlinga@gmail.com

Ulla Kjellander

Ordförande Naturskyddsföreningen i Skaraborgs län

kjellander@ebrevet.nu

Margareta Widell

Vice ordförande Naturskyddsföreningen i Örebro län

mwidell@swipnet.se
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